
 

 
ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL 

DE 18 DE DESEMBRE DE 2013 
 
 
 
Convidada: 
Sra. Marina Casals 
 
Assistents:  
Sra. Immaculada Valderrama (associació veïns Sant Joan Mira-sol) 
Sr. Josep Lluís Lolo (associació veïns Mas Gener) 
Sr. Josep Martí (vicepresident del Consell de Barri) 
Sra. Ingrid Sumarroca (vocal de CIU) 
Sr. Joan Serra (vocal de ICV-EUiA) 
Sr. Pere Soler (vocal de PSC) 
Sr. Alvaro Benejam (vocal de PP) 
Sra. Alba Johè, en substitució d’Ignasi Bea (vocal de CUP) 
 
 
Assitents per part municipal:  
Sr. Francesc Carol, President del Districte 
Sr. Francesc Serra, Director Obres Districtes 
 
 
Excusats:  
Sra. Iona Casadevall (Can Mates) 
 
 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
2. Punts pendents de l’anterior Consell 
3. Informe dels grups de treball 
4. Partides de lliure disposició 
5. Projecte Casal: "Mira-sol Fem Ambient" 
6. Torn obert de preguntes 
 
 
 



 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Consell de Barri 
 
Tots els assistent aproven l’acta anterior, a excepció de Pere Soler (vocal de PSC) que 
vol esmenar-la per afegir la proposta que el seu grup va presentar en quant als ajuts 
econòmics necessaris per disminuir les quotes de contribucions especials del projecte 
d’urbanització del sector Capella de Sant Joan. 
 
 
2. Punts pendents de l’anterior Consell 
 
La reunió de seguretat es va dur a terme amb mossos i policia local dins del grup de 
treball de seguretat. Si calgués una reunió amb veïns es convocaria. 
 
 
3. Informe dels Grups de Treball 
 
En referència al Grup de Treball de Mobilitat i Seguretat, Francesc Carol explica les 
actuacions de vigilància àrea, que va realitzar un helicòpter del Mossos, fins el 3 de 
novembre de 2013. 
També explica el seguiment de la casa okupada del c. Orense, 8 
 
Es demana estudiar la implementació d’una zona d’aparcament específic pel CAP de 
Can Mates. Es tractarà en el grup de treball de Mobilitat. 
 
S’ha demanat a Promusa que estudií el sistema necessari per tal de que les persones 
amb mobilitat reduïda puguin utilitzar l’ascensor del pàrquing privatiu, de sota Mira-
solcentre, per poder pujar fins a nivell de l’entrada pública del complex. 
 
En quant al Grup de Territori, ja es va lliurar amb anterioritat un llistat a on es reflecteix 
l’estat de totes les actuacions. L’estat pot ser tancat (finalitzat o desestimat), programat 
(per efectuar-se properament) o pendent (per estudiar, sense data prevista). 
 
Fets més remarcats, és la poda que es realitza en aquests moments a diferents 
carrers, la neteja del clavegueram, pavimentació d’alguna zona del turo de Can Mates i 
la millora del enllumenat públic. 
 
Peticions: 

• Netejar de terres el carrer Entroncament, de Mas Gener 
• Manca llum a dins el tunel (sota l’autopista) de l’Av. Electricitat 
• Manquen fanals d’enllumenat al camí de vianants que va per darrera del 

Tanatori, des de l’Av. Montserrat Roig a l’estació FGC Hospital General. És 
molt necessari. 

• Manca il·luminació a l’accés a l’estació FGC Mira-sol 
• Joan Serra demana arranjar l’aparcament al c. Arnau de Vilanova (Can 

Cabassa), i també l’aparcament a l’Av. Montserrat Roig, davant del restaurant 
Can Cabassa) 

• Pere Soler demana resposta pel proper Consell de Barri, a la pregunta de 
perquè son tant diferents les bandes reductores de velocitat, davant del Col·legi 
La Farga i davant del CEIP Catalunya. 



 

• Manca arranjament del paviment a l’Av. Madrid / c. Burgos 
 
4. Partides de lliure disposició 
 
Es ratifica l’acord d’emprar 300.000 € de lliure disposició del Barri de Mira-sol per 
reduir les contribucions especials del Projecte d’Urbanització de la Capella de Sant 
Joan. 
 
Per altre banda, la resta del saldo de lliure disposició 2013 s’inverteix en la compra de 
2 cistelles de basquet per la pista de Mas Gener, i en un conjunt de 20 taules i 200 
cadires pels diferents actes festius del Barri de Mira-sol, en general. 
 
 
5. Projecte Casal: "Mira-sol Fem Ambient" 
 
Marina Casals, arquitecte i veïna de Mira-sol, presenta el projecte Mira-sol VIU: El 
Casal de Barri com a instrument de sostenibilitat. 
Fa una extensa explicació i aporta document escrit. En quant a infraestructures tenim 3 
espais: 

• Hort ecològic i jardí mediterrani, al darrera del Casal 
• Exposició, al corredor principal del Casal, i 
• Plataforma digital www.mirasol.cat 

 
En Francesc Carol explica que es farà un link a la pàgina de Consell de barri de Mira-
sol per poder accedir-hi directament. 
 
Peticions: 
En Pere Soler demana que es consideri l’edifici d’habitatge públic “La Caserna” com a 
model de sostenibilitat 
 
 
6. Torn obert de preguntes 
 
S’ha de revisar l’horari de funcionament de la calefacció de l’edifici d’habitatge públic 
La Caserna. 
El mateix edifici te un jardí en que no es fa be el manteniment. Te un arbre mort 
pendent de retirar. 
 
Continuen les males olors puntuals al Barri, sobre tot els dilluns a primera hora del 
matí. 
 
Pere Soler pregunta si s’han eliminat contenidors de selectiva (cartró, vidre,...) 
 
Un veí del c. Pla demana traslladar els contenidors al carrer del costat (Av. Baixador), 
per desplaçar la gent que atura el vehicle davant del contenidor per tirar la deixalla i 
bloqueja la circulació. 
 
Joan Serra demana es posi un punt al grup de treball de mobilitat per parlar dels 2 
aparcaments no regulats però necessaris a l’entorn de l’HGC. Pere Soler, afegeix que 
el Pla de mobilitat ja contempla aquests 2 espais. 



 

 
Alvaro Benejam demana es faci una campanya explicativa de la recollida de 
voluminosos per disminuir els trastos abandonats a les voreres. 
 
Pilar Gorina demana es negocií amb l’HGC en vers a l’utilització sostenible del seu pk., 
amb l’objectiu de que estigui a l’abast de més usuaris. 
 
Josep Martí demana que es revisi la freqüència de recollida de fulles i neteja viaria i 
s’equilibri. 
 
Joan Serra demana s’aporti informació de l’evolució del projecte de soterrament de les 
línies d’AT de l’Av. Baixador. 
 
Alba Johè pregunta si el Pla de Mobilitat de Mira-sol també esta aprovat com el de 
Sant Cugat. Demana més proactivitat als Consells de Barri per treballar els plans 
directors. Pere Soler explica com funciona el Pla de Mobilitat. 
 
La Guarderia El Niu, necessita unes pilones per tal de que els vehicles no s’hi apropin 
tant. 
Es pregunta des de el públic quan finalitzarà el soterrament de les torres d’alta tensió. 
Francesc Serra diu que es preveu que acabaran abans del estiu. 
Josep Martí comenta que falta mes activitat de neteja a Mirasol i que calen 
minicontainers per recollir la brossa. 
 
 
 
Recollim altres demandes i propostes, i demanen estat de resolució de les de l’anterior 
Consell de Barri: 
 

DESCRIPCIÓ OBRA LOCALITZACIÓ 

Manca continuar el carril bici fins a Mas Gener  

Carril bici amb bonys molt sobresortits Montserrat Roig, entre Alps i HGC 

Sanejar Riera de Mira-sol Des de les pistes del Casal fins l'Av. Baixador 

Manca fer l’espai de jocs infantils Mirasol-centre,  als solar buits darrera el Mercat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Cugat, 18 de desembre de 2013 


